
BME Építészmérnöki Kar 
Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 
 
1.§  (1)  A  jelentkező  teljesítményét  felvételi  pontszámmal,  100  pontos  rendszerben  kell 
értékelni, amelyet az alábbiak szerint lehet számítani:  
             a)  a  tanulmányi pontok,  a  felvételi  vizsgapontok és  a  többletpontok összegzésével, 
vagy 
            b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.  

 (2) A felvételi pontszám megállapításánál azt kell alkalmazni, amelyik a  jelentkező számára 
előnyösebb. 

(3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen 
            a) a tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pontot,  
            b) a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapontot,  
            c) előnyben részesítés és egyéb többletteljesítményért legfeljebb 10 pontot 
            szerezhet. 

(4) A (3) bekezdés c) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 10 pont lehet. 
A  jelentkező abban az esetben  is csak 10 pontra  jogosult, ha a különböző  jogcímek alapján 
elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

Tanulmányi pontok 

2.§ (1) A jelentkező alapszakon vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű  képzése  során  nyújtott  tanulmányi  teljesítményét  pontszámmal  kell  értékelni 
(továbbiakban: tanulmányi pont), melynek összege maximum 45 pont. 

(2)  A  tanulmányi  pontok  számítása:  a  mesterképzéshez  előírt  diplomát  eredményező 
képzésben  szerzett  összes  kredit  alapján  számított  súlyozott  átlag  kilencszerese,  egész 
számra kerekítve. 
 
Ha  a  mesterképzésre  jelentkező  nem  kreditrendszerű  képzésben  szerzett  diplomával 
rendelkezik,  akkor  a  tanulmányi  pontok  számítása:  a  diplomát  eredményező  képzésben 
szerzett összes érdemjegy (heti óraszámmal súlyozott) átlagának kilencszerese, egész számra 
kerekítve. 

 (3) Amennyiben a  jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű felsőoktatási  intézményben 
folytatott  tanulmányokat  követően  jelentkezik  a  mesterképzésre,  a  kar  dönt  az  oklevél 
minősítésének tanulmányi pontként történő figyelembevételéről. 

(4)  A  tanulmányi  pontok  kiszámításakor  azokat  a  tanúsítványokat  ‐  oklevél,  illetve 
felsőoktatási  intézmény  által  az  oklevél minősítését  tartalmazó  igazolás  ‐  kell  figyelembe 
venni,  amelyeket  a  jelentkező  a  jelentkezési  lapjához  mellékel,  vagy  meghatározott 
határidőig  beküld.  Amennyiben  a  jelentkező  több  olyan  oklevéllel  is  rendelkezik,  amely 
alapján részére a tanulmányi pont meghatározható, a  jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, 
hogy mely felsőoktatási tanulmányai alapján kéri a tanulmányi pontok megállapítását. 



Felvételi vizsgapontok 

A  mesterképzés  felvételi  eljárása  során  a  jelentkezőnek,  szakonként  meghatározott 
témakörökből,  írásbeli – rajz készség, általános és szakmai műveltség, kreativitás, vizualitás 
és  térlátás,  kommunikációs  készségek  felmérésére  –  vizsgát  kell  tennie  és  szóbeli 
elbeszélgetésen  kell  részt  vennie.  Jelentkezéséhez  megelőző  munkáiból  portfóliót  kell 
beadnia. 

Az írásbeli és szóbeli vizsga időpontjáról az érintettek személyre szóló értesítést postai úton 
kapnak. 

3.§ (1) A felvételi vizsgák eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke 
maximum  45  pont  lehet.  A  mesterképzés  felvételi  eljárása  során  a  jelentkezőnek,  az 
alábbiakban (szakonként) meghatározott témakörökből,  írásbeli és szóbeli vizsgán  (felvételi 
elbeszélgetésen) kell részt vennie. 

A felvételi vizsga során minden részpontszámból  legalább 1 pontot el kell érni. Aki ezt nem 
tudja teljesíteni annak a felvételi vizsgája eredménytelen, nem vehet részt a továbbiakban az 
eljárásban.  

(2) Ingatlanfejlesztő építészmérnöki MSc szak: 

a) Írásbeli (25 pont): 

rajz készség; kreativitás, vizualitás és térlátás     10 pont 
kreatív  akció  modell  készítése  meghatározott  kiindulási  feltételek 
alapján 
konstrukciós és perspektívikus rajzok készítése a modellről (munkaközi 
és végleges) tetszőleges technikával 

általános építészeti tájékozottság és műveltség;     5 pont 
szakmai tudás és tájékozottság az adott szakterületen;  10 pont 

építési beruházás, építési menedzsment 

b) Szóbeli (10 pont): 

motiváció felmérés; 
általános és szakmai műveltség; 

ingatlan szakirodalom, szaksajtó ismerete     2 pont 
aktuális ingatlanpiaci ismeretek         2 pont 
egy hazai ingatlanfejlesztés ismertetése      2 pont 
menedzsment szakirodalom ismerete     2 pont 

c) Portfólió (10 pont): 

a  portfólió  a  bemutatott  szakmai  tevékenység mellett  legalább  1  oldal motivációs 
levelet is tartalmazzon; 



 (3) Szerkezettervező építészmérnöki MSc szak: 

a) Írásbeli (25 pont): 

rajz készség; kreativitás, vizualitás és térlátás     10 pont 
kreatív  akció  modell  készítése  meghatározott  kiindulási  feltételek 
alapján 
konstrukciós és perspektívikus rajzok készítése a modellről (munkaközi 
és végleges) tetszőleges technikával 

általános építészeti tájékozottság és műveltség;     5 pont 
szakmai tudás és tájékozottság az adott szakterületen;  10 pont 

konkrét  épületek  tartó‐  és  épületszerkezeti  megoldása  szokványos, 
illetve speciális konstrukciókkal 

b) Szóbeli (10 pont): 

motiváció felmérés; 
általános és szakmai műveltség; 

beszélgetés az írásbeli feladat alternatív megoldásairól,  
szerkezeti tájékozottság, fejlesztési irányok.  
a portfólió tartalmazta „motívációs levél” szóbeli kiegészítése.  

c) Portfólió (10 pont): 

a  portfólió  a  bemutatott  szakmai  tevékenység mellett  legalább  1  oldal motivációs 
levelet is tartalmazzon; 

 (4) Tervező építészmérnöki MSc szak: 

a) Írásbeli (25 pont): 

rajz készség; kreativitás, vizualitás és térlátás     10 pont 
kreatív  akció  modell  készítése  meghatározott  kiindulási  feltételek 
alapján 
konstrukciós és perspektívikus rajzok készítése a modellről (munkaközi 
és végleges) tetszőleges technikával 

általános építészeti tájékozottság és műveltség;     5 pont 
szakmai tudás és tájékozottság az adott szakterületen;  10 pont 

teszt jellegű felmérés   (5 pont) 
rövid  esszé  írása  megadott  téma  kifejtésére,  az  egyéni  vélemény 
megfogalmazásával    (5 pont) 
 
 
 



b) Szóbeli (10 pont): 

motiváció felmérés; 
általános és szakmai műveltség; 

építészettörténet 
tervezésmódszertan 
kortárs hazai és nemzetközi építészeti tendenciák 

c) Portfólió (10 pont): 

a  portfólió  a  bemutatott  szakmai  tevékenység mellett  legalább  1  oldal motivációs 
levelet is tartalmazzon; 

 (5) Urbanista építészmérnöki MSc szak: 

a) Írásbeli (25 pont): 

rajz készség; kreativitás, vizualitás és térlátás     10 pont 
kreatív  akció  modell  készítése  meghatározott  kiindulási  feltételek 
alapján 
konstrukciós és perspektívikus rajzok készítése a modellről (munkaközi 
és végleges) tetszőleges technikával 

általános építészeti tájékozottság és műveltség;     5 pont 
szakmai tudás és tájékozottság az adott szakterületen;  10 pont 

teszt jellegű felmérés   (5 pont) 
rövid  esszé  írása  megadott  téma  kifejtésére,  az  egyéni  vélemény 
megfogalmazásával    (5 pont) 

b) Szóbeli (10 pont): 

motiváció felmérés; 
kortárs ‐ építészeti, városépítészeti, környezettervezési – alkotások ismerete 

városépítés történet 
városi társtudományokban való jártasság 

c) Portfólió (10 pont): 

a  portfólió  a  bemutatott  szakmai  tevékenység mellett  legalább  1  oldal motivációs 
levelet is tartalmazzon; 

(6) A szóbeli beszélgetést és a portfólió értékelését 3 fős bizottságok végzik, melynek tagjai 
fokozattal rendelkező, kari vezető oktatók: 

‐  szakfelelős,  a  tervezési  tanszékcsoport  által  delegált  oktató,  a  szak  területén  oktató  és 
szakmagyakorló vezető oktató. 



A  többletpontok megadása a portfólió és a benyújtott igazolások alapján a bizottság 
feladata.  
 
Értékelési szempontok; 
A portfólió, az írásbeli feladat és a szóbeli beszélgetés alapján a pontok összegével mérhető 
a:    

- kreatívitás, konstrukciós készség, precizitás  
- építészeti/műszaki ábrázolás kultúráltsága 
- építészeti /statikai, épületszerkezeti ismeretek 
- motíváció 

Kreditelismertetés 

4.§ (1) A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) meghatározzák, 
hogy  a  mesterképzésbe  történő  belépésnél  előzményként  mely  szakok  fogadhatóak  el, 
továbbá  azt,  hogy  a  mesterképzésbe  való  felvétel  feltételeként  meghatározott 
ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni. 

(2)  A  felvétel  feltételéül  meghatározott  kreditek  elismertetését  a  Kari  Kreditátviteli 
Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet külön űrlapon kell benyújtani. 

(3) Amennyiben a  jelentkező olyan  szakon  szerzett oklevelet, amely a képzési és kimeneti 
követelmények  szerint  a  mesterképzésbe  történő  belépésnél  teljes  kreditérték 
beszámításával  vehető  figyelembe,  a  jelentkezőnek  elegendő  az  adott  szakon  szerzett 
oklevél másolatát csatolni a  jelentkezéséhez, és nem  szükséges kreditelismertetési eljárást 
kezdeményeznie.  

A  kreditek  igazolásához  az  adott  szak  kitöltött  űrlapját  a  jelentkezéshez  mellékelni  kell. 
Letölthető itt!   

‐ Ingatlanfejlesztő építészmérnöki MSc 
‐ Szerkezettervező építészmérnöki MSc 
‐ Tervező építészmérnöki MSc 
‐ Urbanista építészmérnöki MSc 

Többletpontok meghatározása 

5.§  (1)  Mesterképzésre  történő  jelentkezéskor  nem  adható  nyelvvizsgáért  többletpont 
amennyiben a jelentkező kizárólag egy, államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú 
C típusú nyelvvizsgával rendelkezik. Nyelvvizsgáért az alábbiak szerint jár többletpont: 

a) szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén,  
b) második nyelven tett középfokú C típusú nyelvvizsga esetén,  
d) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén             1 pont,  
c) szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 4 pont,  
e) második nyelven tett szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén,  
f) második nyelvből tett felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén       2 pont,  



g) második nyelvből tett szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén     3 pont. 

Ha a jelentkező a többletpontokra több nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, javára akkor is 
összesen  legfeljebb  10  többletpontot  kell  figyelembe  venni,  ha  a  különböző  nyelvvizsgák 
alapján  elérhető  többletpontjainak  összege  ezt  meghaladná.  Egy  nyelvből  csak  egy  (a 
jelentkező számára a előnyösebb) nyelvvizsgáért adható többletpont. 

Harmadik  és  további  nyelvből  tett  nyelvvizsgáért  többletpont  a  második  nyelven  tett 
nyelvvizsgával azonos módon adható. 

(2)   Országos Tudományos Diákköri Konferencián  
legalább harmadik helyezés vagy különdíj          4 pont 
Tudományos Diákköri Konferencián  
legalább harmadik helyezés vagy különdíj          2 pont 
Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel       1 pont 

(3) A kiemelkedő szakmai teljesítményért további többletpont adható.  Ilyennek tekinthető 
például: 

            ‐ szakterületen szerzett munkatapasztalat, 
            ‐ megvalósult épület szerzőként, 
            ‐ díjazott építészeti tervpályázat szerzőként, 
            ‐ szakmai folyóiratban megjelent publikáció,  
            ‐ korábban elnyert szakmai ösztöndíjak és pályázatok,  
            ‐ szakkollégiumi tagság,  
            ‐ demonstrátori tevékenység,  
  … 
Minden tevékenységért 1 pont többletpont kapható, de max. 10 pont. 
 
 (Ezen  igazolásokat,  illetve  igazolás  másolatokat  a  jelentkező  a  felvételi  eljárás  során 
alkalmazott vizsgán a vizsgáztató bizottságnak köteles benyújtani.) 

Előnyben részesítés 

6.§ (1) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 3 többletpontra jogosult. 

(2)  További  2  pontra  (azaz  összesen  5  többletpontra)  jogosult  a  halmozottan  hátrányos 
helyzetű jelentkező. 

(3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 3 többletpontra jogosult. 

(4)  Az  a  jelentkező,  aki  a  jelentkezési  határidő  és  felvételi  döntés  közötti  időszakban 
gyermeke  gondozása  céljából  fizetés  nélküli  szabadságon  lévő,  terhességi‐gyermekágyi 
segélyben,  gyermekgondozási  segélyben,  gyermeknevelési  támogatásban  vagy 
gyermekgondozási díjban részesül 2 többletpontra jogosult. 



(5) A  jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által szervezett olimpiai  játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, a Paralimpián vagy 
Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: 
olimpiai‐,  világ‐  és  Európa‐bajnokságon  elért  legalább  3.  helyezésért  5  pont,  országos 
bajnokságon  elért  legalább  3.  helyezésért  3  pont  jár,  az  adott  sportág  országos  sportági 
szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. 

Záró rendelkezések 

7.§  A  kari  sajátosságok  között  nem  szabályozott  kérdésekben  a  BME  2011/2012.  tanévre 
vonatkozó felvételi szabályzata érvényes. 
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